Iepirkuma līgums Nr. 5-27/15
Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta

2018. gada 22.junijā

Sociālās korekcijas izglītības iestāde «NAUKŠĒNI", reģ. Nr.90000442878, kuras vārdā uz nolikuma
pamata rīkojas tās direktors Didzis Čākurs, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un SIA
«ROSTES”, reģ.Nr.44101010653, valdes priekšsēdētāja Madara Kalniņa personā, turpmāk tekstā
IZPILDĪTĀJS, no otras puses, noslēdz šo līgumu, pamatojoties uz iepirkuma «Kurināmās malkas piegāde
sociālās korekcijas izglītības iestādei «Naukšēni” (ID Nr. SKI1 «Naukšēni” 2018/5) iepirkuma komisijas
2018.gada 21.jūnija lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. “Pasūtītājs” uzdod un “Izpildītājs” apņemas piegādāt 500 m3 kurināmo malku (turpmāk - malka) par cenu
EUR /m3 27,90 ieskaitot transporta izmaksas. Cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.
1.2. Pieņemšanas koeficients 0,6.
1.3. Piegādājamās malkas garums 3 m; diametrs 8 - 50 cm, nesatrunējusi (trupējumu nepārsniedzot 5%).
2. LĪGUMA SUMMA
2.1. Līguma summa bez PVN sastāda EUR 13950,00 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, 00
centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 2929,50 (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro, 50
centi). Kopējā summa EUR 16879,50 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro, 50 centi).
Pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs saskaņā ar pievienotās vērtības likuma
125.p.l6.daļu «nodokļa apgrieztā maksāšana” un 141 .p.
2.2. Gadījumā, ja nepieciešams būtiski grozīt šī līguma noteikumus puses noslēdz attiecīgu papildus
vienošanos. Papildus vienošanās tiek noform ēta rakstiski, parakstot to abām pusēm , un tā kļūst par šī
līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
3.1. Izpildītājs 50% no līguma 1.5 .paredzētā malkas apjoma 250m3 piegādā līdz 2018.gada 15.augustam.
3.2. Malkas piegādes galīgais termiņš tiek noteikts no līguma noslēgšanas briža līdz 2018.gada 30.oktobrim.
4. APMAKSAS KĀRTĪBA
4.1. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski piegādāto malkas daudzumu pēc pavadzīmes - rēķina
saņemšanas 10 /desm it/ darba dienu laikā no parakstīšanas brīža.
4.2. Samaksu Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja A/S Swedbank konta Nr.LV75HABA0551009642989.
5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5 1 izpildītājs apņemas līgumā paredzētos darbus veikt noteiktā termiņā saskaņā ar Šo līgumu.
52.’Izpildītāja pienākums visā līguma izpildes laikā brīdināt Pasūtītāju nekavējoši par neparedzetiem
apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu deļ un kuru deļ var tikt traucēta ši līguma
izpilde.
6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
61 Pasūtītājam ir tiesības veikt preces kvalitātes pārbaudi.
6 2 Pasūtītāja pienākums visa līguma darbības laikā brīdināt Izpildītāju nekavējoši par neparedzētiem
apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta ši līguma
izpilde.

6.3.Pasūtītājam nav tiesības prasīt no Izpildītāja papildus apjomus, kas nav paredzēti šaja līgumā, bez pušu
rakstiskas vienošanās par papildus apjomu un samaksu
7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
7.1.Samaksas termiņa nokavējuma gadījuma Pasūtītājs maksā Izpildītajam nokavējuma naudu 0,5% apmērā
no maksājuma summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no līguma summas.
7.2. Malkas piegādes termina nokavējuma gadījuma Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,5%
apmērā no nepiegādātā malkas apjoma vērtības par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no līguma
summas.
7.3. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā ari zaudējumu radīšanu otrai
pusei saskaņā ar LR likumdošana.
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par saistību neizpildi nepārvaramas varas dēl, kas nebija iespējams
paredzēt, līgumu noslēdzot - dabas katastrofa, kara darbība, biokāde, epidēmijas vai citi ārkārtēji apstakļi.
8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, puses vienojoties, var pagarināt līguma termiņu vai ari
pārtraukt līguma izpildi, vienojoties par noteikumiem rakstiski.
9. CITI ŠI LĪGUMA NOTEIKUMI
91 Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi sastādāmi pusēm vienojoties rakstiski un pievienojami šim
līgumam kā neatņemama sastāvdaļa, un ir spēkā no parakstīšanas, brīža un saistoši abam pusēm.
9.2.Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus šī līguma noteikumus.
9.3.Visi līguma pielikumi ir kā Šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
9.4.Vienpusēja atkāpšanās no līguma nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kas atrunati šaja līguma un citos
likumdošanas aktos.
9.5.Visas domstarpības un strīdi risināmi savstarpēji vienojoties, nevienošanās gadījuma strīdus šī līguma
s a k a rā iz s k a ta L a tv ija s R e p u b lik a s lik u m d o ša n ā n o te ik ta jā kārtībā.

•

9.6.Līgums sastādīts uz vienas lapas divos eksemplāros valsts valodā ar vienādu juridisko speķu, v.ens
glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.
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